
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                            05/2018         
 
DATA: 27 de setembre de 2018                    INICI:  18:10                                          FI: 19:30 

 
Entitats representades 
 
Agermanament solidari 
Associació DIAS  
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja 
Escola Isidre Martí 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Ayllu 
Islamic Relief 
Institut Joaquim Blume 
Parròquia Santa Magdalena 
Sindicalistes Solidaris  
Grup Municipal PDeCat 
 
 
 

Entitats excusades 
 
Fundación Juan Ciudad 
Grup Municipal ICV 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de cooperació al desenvolupament 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28-06-2018 
2.- Presentació dels projectes 2018 pendents per part de les entitats (*) 
3.- Informació resolució aportacions a projectes locals 2018 
4.- Informació Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 
5.- Memòria Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2017 
6.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28-06-2018 
 
S’aprova sense esmenes.  



 
2.- Presentació dels projectes 2018 pendents per part de les entitats (*) 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015/2016/2017/2018 
PROJECTE: Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels pobles 
indígenes  
LOCALITZACIÓ: Guatemala 
DESCRIPCIÓ: Promoure la defensa dels drets humans, laborals, socials i dels pobles 
indígenes a través de l’increment de la capacitat d’incidència de les organitzacions sindicals.   
CONTRAPART: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 224.257€  
EXECUCIÓ: 01/10/2018 a 30/09/2019 
 
 
FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
 
ANYS PRESENTAT: 2018  
PROJECTE: Millora en l’accés a una educació secundària pública de qualitat per a nois i 
noies adolescents i joves desfavorits i desfavorides, fomentant l’equitat de gènere 
LOCALITZACIÓ: Andhra Pradesh 
DESCRIPCIÓ: Construcció d’aules, laboratori i mur perimetral d’una escola 
CONTRAPART: Rural/Women Devolpment Trust FUNDACIÓ VICENTE FERRER Índia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  76.332 
EXECUCIÓ: 31/09/2018 al 31/12/2019 
 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
ANYS PRESENTAT: 2016/2017/2018 
PROJECTE: Treball decent per a tots i totes, al Marroc 2018-2019, Fase III 
LOCALITZACIÓ: Tetuan - Marroc 
DESCRIPCIÓ: Informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i 
social marroquí en els principis i continguts que constitueixen el Treball Decent. 
CONTRAPART: Federación Democrática del Trabajo (CDT) i la Federació Democràtica del 
Treball (FDT) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  118.070€ 
EXECUCIÓ: 01/05/2018 – 30/04/2019 
 
Assisteix i explica el projecte la Núria Pelai, que des de fa uns mesos treballa a Sindicalistes 
conjuntament amb el Javier.  
 
INSTITUT JOAQUIM BLUME 
 
ANYS PRESENTAT: 2017/2018  
PROJECTE: “Aymuray Mit’a”: Escolares de comunicades campesinas mejoran sus 
condiciones alimentarias y educativas.  
LOCALITZACIÓ: Cochabamba, Bolívia.  
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat 
educativa de 18 centres de 4 municipis de Cochabamba-Bolívia, mitjançant reconeixements 
mèdics nutricionals, activitats de sensibilització sobre nutrició i pràctiques saludabes a través 
de formació a mares i pares, docents i alumnes, dotació de menús equilibrats i enfortiment 
de capacitats de gestió dels centres. S’incorpora també els horts d’autoconsum, la gestió i la 
producció de verdures i cereals.  



CONTRAPART: Global Humanitaria Bolívia 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 29.821€ 
EXECUCIÓ: 01/01/2018 – 31/12/2018 
 
3.- Informació resolució aportacions a projectes locals 2018 
 
 
Donat que fa dies que les entitats pregunten per l’estat de la resolució per que no han rebut 
els trasllats, la regidora explica que sembla que hi ha hagut algun problema amb els trasllats 
automàtics de l’aplicatiu informàtic. Estan sortint ara i arribaran en breu. En cas que en els 
propers dies no ho hagueu rebut, feu-no-s’ho saber.  
Així mateix, confirma que la resolució es va aprovar el 13/07/2018, que es van presentar 10 
projectes i que han estat aprovats 9 d’ells. Un, s’ha desestimat, donat que no arriba a la 
puntuació mínima necessària per assolir aportació.  
 
Es transcriu al final de l’acta el quadre resum amb les dades dels projectes. 
 
Així mateix, les entitats assistents consulten pels pagaments i l’estat de les justificacions 
anteriors. La regidora comenta que estan en procés, si ben és cert, que hi ha un cert retard 
en la tramitació jurídico-administrativa dels expedients.  
 
 
4.- Informació Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 
 
La regidora comenta la programació.  
 
L’acte principal es farà el proper divendres 5/10/2018 de 10h a 13h a l’Auditori del Consell 
Català de l’Esport, que molt amablement ens cedeix la Generalitat de Catalunya, donat que 
és l’espai amb més capacitat que disposem a la ciutat.  
 
Hi participaran 261 alumnes dels Instituts Joanot Martorell, La Mallola i les Escoles Natzaret 
i Utmar, de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.  
 
Les defensores de drets humans triades aquest any son:  
 
Spitou 
Mendy 

Senegal Drets de les 
persones migrants / 
drets laborals 
 
Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) 
Sindicato de Obreros 
del Campo (SOC) 
 

 
Ahmed Ali  
 

Egipte Dret a la llibertat 
d’informació, 
expressió i opinió 
 

 
Marisa 
Franco 

EEUU Drets de les 
persones migrants / 
lluita contra les 
deportacions  
 

 



Com sabeu, aquest projecte es fa en Xarxa amb 15 municipis més de la província de 
Barcelona i l’Ajuntament de Girona i altres institucions i organismes, com la Diputació de 
Barcelona, el FCCD, la CCAR, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, Institut Català 
Internacional per la Pau, Casa Amèrica, l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Es convida a totes i tots els membres del Consell a assistir al Fòrum que constarà de 
diverses activitats, per un costat la intervenció dels 3 activistes i la participació també d’un 
grup de rap de joves del Barri del Raval, La Llama, que cantaran les seves cançons 
reivindicatives i de protesta al voltant dels mateixos temes que els activistes de fora.  
Només cal que aviseu a la tècnica de cooperació per temes de reserva d’espais.  
 
Així mateix es portaran a terme altres activitats:  
 
 

• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues - vestíbul 
Del 18/9 a l’11/10/2018   
Exposició “Ciutats per la Justicia Global, una visio dels ODS” de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat  

 
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues – exterior de la Biblioteca i sala conferències 

De l’1 al 15/10/2018   
Exposició “MÓN-TANCA, del Col·lectivo Enmedio i l’Institut Català Internacional per 
la Pau - ICIP” 

 
 
S’adjunten diversos enllaços on trobareu tota la informació del projecte i les activitats que es 
realitzen a tots els municipis, així com la informació a les xarxes socials:  
 
http://ciutatsdretshumans.cat/ 
 
https://ciutatsdefensoresdretshumans.files.wordpress.com/2018/09/programa_cddh_tardor20
18_difusio.pdf 
 
https://www.facebook.com/ciutatsddhh 
 
https://twitter.com/ciutatsddhh 
 
Instagram: #ciutatddhh 
 
 
5.- Memòria Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2017 
 
La regidora comenta i  repassa la Memòria de Solidaritat i Cooperació del 2017 que se us ha 
fet arribar (el dia abans del consell, la tècnica de cooperació demana disculpes per l’omissió 
en l’enviament amb la convocatòria).  
 
Es comenten els punts recollits tot destacant que s’han incorporat apartats amb informació 
rellevant com la relativa al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, les activitats de 
sensibilització sobre Refugiats, que malauradament, vam haver d’incrementar notablement i 
en les que entitats membres del Consell hi van participar, com Creu Roja, Islamic Relief, ...  
I també la Cooperació Directa.  
 

http://ciutatsdretshumans.cat/
https://www.facebook.com/ciutatsddhh
https://twitter.com/ciutatsddhh


Cal destacar, el volum d’activitat del departament i les accions realitzades des del Consell i 
aquest document és un recull que posa de manifest la voluntat i la implicació en la solidaritat 
i la cooperació al desenvolupament.  
 
 
6.- Diversos 
 
6.1. Informacions Parròquia Santa Magdalena 
 
En primer lloc, comenta que el divendres 28/09 hi haurà un concert celta al Convent de 
Montsió. L’entitat que ho organitza, Fundació Kassumay, participen en el seu projecte de 
cooperació al desenvolupament del 2018. 
 
6.2. Avís de baixa del Consell 
 
L’Enriqueta Llavinés, representant i membre del Consell des de fa 20 anys, comenta que ho 
deixa, que ha arribat l’hora del seu relleu. Noves idees i gent jove que entomi el projecte. 
Comenta que assistirà al proper consell i espera presentar ja a la persona que la substituirà.  
 
 
6.3.- Informació Refugiats  
 
El representant de la Creu Roja, explica les tasques que han fet durant l’estiu (entre el 9/07 i 
el 15/08) els voluntaris i voluntàries de la Creu Roja a Esplugues Sant Just Desvern, amb les 
40 persones refugiades que van allotjar a la Residència Joaquim Blume (de forma 
provisional) procedents de l’Open Arms. 
 
Es van realitzar tasques auxiliars, com ara:  bugaderia, atenció telefònica i internet, 
traductors i acompanyaments (metge, papers, estrangeria...), a més de classes 
d’alfabetització. 
  
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: dijous 22 de novembre a les 18h. a l’Espai Baronda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 

ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 
COST € CONTRAPART 

NIF  

 
PUNTS 

 
PROPOSTA 

ATORGAMENT 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

 

 TOTAL  SOL·LICITAT 
 TERMINI DE 

JUSTIFICACIÓ 

AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Extensió del dret a una 
formació superior i igualitària 
als joves procedents de zones 
rurals properes a Beira 

Beira/Moçambic 17.545 9.000 

 
 
Amizade, JAM - 
Beira  
G63574123 

 
 
 

47 
 

 
8.044€ 

 
 

31/12/2018 
31/03/2019 

ASSOCIACIÓ DIAS  

Participació comunitària. 
Acció i formació juvenil des de 
la igualtat de gènere, la pau i 
el medi ambient 

Medellin/Colòmbia 
 10.350 

 
9.000 

 

Corporación 
ecológica y cultural 
"Penca de Sábila" 
G65902371 

 
 

53 
 

9.000€ 
 

 
30/11/2018 
02/03/2019 

ASSEMBLEA LOCAL DE LA 
CREU ROJA 

Dones emprenedores 
fomenten viure en un ambient 
lliure de violència 

Bolívia 352.894 
 

9.000 
 

 
Cruz Roja 
Boliviana 
G28660001 

 
62 5.142€ 

 
01/09/2019 
01/12/2019 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA-
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

Treball decent per a tots i 
totes, al Marroc 2018-2019, 
Fase III 

Tetuán / Marroc 
 

118.070 
 

9.000 

Federació 
Democràtica 
del Treball del 
Marroc 
G59936336 

 
 

63 
 
 

 
 

9.000€ 
 

 
30/04/2019 
30/07/2019 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

Promoció de la defensa dels 
drets humans laborals, socials 
i dels pobles indígenes a 
Guatemala 
 

Guatemala 

 
224.257 

 
 

9.000 

Instituto de 
Estudios 
Sindicales, 
Indígenas y 
Campesinos de 
Guatemala 
G61538187 

 
 
 

63 
 
 
 

 
 

9.000€ 
 

 
 

30/09/2018 
30/11/2018 

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD 

Prevenció i Promoció de la 
Salut en Quatre 
Assentaments Humans 
d'Iquitos, a través de la 
Formació d'Agents 
Comunitaris 

Districte d’Iquitos / Perú 

 
12.505 

 
 

9.000 

Orden Hospitalaria 
de San Juan de 
Dios 
G78519303 

 
 
 

52 
 
 

 
 

9.000€ 
 

 
 

14/03/2019 
14/06/2019 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER 

Millora en l’accés a una 
educació secundària pública 
de qualitat per a nois i noies 
adolescents i joves 
desfavorits i desfavorides, 
fomentant l’equitat de gènere 

Andhra Pradesh 
 / Índia 

 
 

76.332 
 
 

9.000 

Rural/Women 
Devolpment Trust 
Fund.Vicente 
Ferrer Índia 
G09326745 

 
 
 

63 

 
9.000€ 

 

 
 

31/12/2019 
31/03/2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 
COST €  

CONTRAPART 
 

PUNTS PROPOSTA 
ATORGAMENT 

 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 
TERMINI DE 

JUSTIFICACIÓ   TOTAL  SOL·LICITAT 

INSTITUT JOANOT 
MARTORELL    

  
  

16 
 

SENSE 
APORTACIÓ 

 

INSTITUT JOAQUIM 
BLUME 

Aymuray Mita: Escolars de 
Comunitats Campesines 
Milloren les seves condicions 
alimentaries i educatives. 
Cochabamba. 

Cochabamba / Bolívia  

 
 

29.821 
 
 

9.000 

Global 
Humanitaria 
Bolívia 
G62056585 
 

 
 

37  
6.333€ 

31/12/2018 
31/03/2019 

PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA 

Projecte dotació i posada en 
marxa d'una horta destinada 
a les dones de Mediédiame 

Regió baixa Casamance/ 
Senegal 

 
33.445 

9.000 
 

Centre de 
Promotion agricole 
et sociale (CPAS) 

 
51 

 

8.729€ 
 

26/02/2019 
26/05/2019 


